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 فصل اول 
 دوره  هایسرفصل یمعرف •
 یاتیمال میو مفاه یمبان یمعرف •
 ؟گیردمیتعلق  اتیمال یاتفاق درآمدبه  ایآ •
 چگونه است؟ رانیقانون در ا یاجرا نحوه •
 ست؟یچ اتیمال مفهوم •
 هستند؟ یچه کسان یاتیمال مأموران •
 ست؟ یک یاتیمال مؤدی •
 ست؟ یچ  یاتیمال اظهارنامه •
 تفاوت دارند؟ باهم یاتیمال هایاظهارنامه ایآ •
 ست؟ یچ اتیمشمول مال درآمد •
 ی اتیمال تیبا اصطالح معاف ییآشنا  •
 ست؟ ی چ یاتیمال بخشودگی •
 ؟به چه معناست یاتیالراس در نظام مال  یعل •
 ی اتیپرونده مال لیتشک ندیفرآ •
 به چه معناست؟  اتیتمبر در مال حق •
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 فصل دوم 
 ها اتیانواع مال یمعرف •
 اتیمال نیانواع مشمول یمعرف •
 هستند؟ یبر درآمد چه کسان اتیمال مشموالن •
 ست؟ یچ یات یمال مؤدیان فیتکال •
 حقوق   اتیمال ستیل حی تشر  •
 ؟ شوندمی اتیمشمول مال ییدرآمدها چه •
 ی اتی مشاغل در نظام مال بندیگروه  •
 یو حقوق یقیاشخاص حق اتیمحاسبه مال نرخ •
 ؟شودمیچگونه محاسبه  یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال نرخ •
 ؟شودمیچگونه محاسبه  یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمال نرخ •
 اتیدرآمد مشمول مال محاسبه •
 یمعامالت فصل صورت •
 ی صورت معامالت فصل میمفاه •
 ی صورت معامالت فصل تیاهم •
 در صورت معامالت هادستگاه نقش •
 یمعامالت فصل صورت •
 م یمستق هایمالیاتقانون  169ماده   •
 ی صورت معامالت فصل مشموالن •
 ت یفعال بر اساسمشاغل  بندیگروه  •
 )صورت معامالت( یو اخذ کد اقتصاد نامثبت  •
 ؟باشدمی یبه چه نحو یاتیدر سامانه امور مال نامثبت  ندیفرآ •
 یاتیکار با سامانه اداره مال نحوه •
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 مانکارانیاطالعات پ ثبت •
 اطالعات کارفرما  ثبت •
 ست؟ یچ امتناع •
 یو واردات در معامالت فصل صادرات •
 یاظهارنامه عملکرد اشخاص حقوق میتنظ •
 ه یاول میو مفاه یبا مبان ییآشنا •
 ست؟ یچ  یاتیمال اظهارنامه •
 ست؟ یچ یات یاظهارنامه مال انواع •
 یاتینامه مالانواع اظهار حی تشر  •
 یقیاشخاص حق  اظهارنامه •
 یاشخاص حقوق تظاهر نامه •
 ؟شودمی ییامالک مشمول چه کسا اظهارنامه •
 سازمان ارسال شود؟ یبرا دیبا یبر درآمد مشاغل خودرو چه زمان اتیمال اظهارنامه •
 بر ارث چه مدت است؟  اتیزمان ارسال اظهارنامه مال مهلت •
 ی اتفاق اظهارنامه •
 سازمان  یبرا افزودهارزش بر  اتیارسال اظهارنامه مال زمان •
 ست؟ یانحالل چ اظهارنامه •
 ست؟ یاظهارنامه عملکرد چ انواع •
 ست؟یچ یاتیمال مواعد •
 ی اتیمال یروزشمارها حی تشر  •
 ی زمان ارسال اظهارنامه اصالح مهلت •
 ست؟یچ قبولقابل هایهزینه •
 ؟باشندمی قبولقابل هاهزینه از  یککدام •
 ی اتیمال هایمشوقجرائم و  حی تشر  •
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 ست؟ یچ ی اتیعدم ارسال اظهارنامه مال ایارسال  تبعات •
 دارد؟ یدر پ یچه عواقب یاتیعدم ارسال اظهارنامه مال  •
 ؟باشدمی یقابل بخشودگ یاتیعدم ارسال اظهارنامه مال جرائم ایآ •
 هستند؟ یو جرائم چه کسان قاتیتشو مشموالن •
 ست؟ یچ یات یجهت ارسال اظهارنامه مال موردنیاز مدارک •
 دارد؟ یچه کاربرد یاتیاظهارنامه مال لیستچک  •
 در سامانه چگونه است؟  یق یعملکرد اشخاص حق اظهارنامهارسال  نحوه •
 ست؟ یچ یاتیو کلمه عبور در سامانه امور مال یکاربر  نام •
 است؟ یخی تار  چه یاتیدر زمان ارائه اظهارنامه مال تیعملکرد فعال خی تار  •
 است؟  یاظهارنامه گروه سوم به چه نحو ارسال •
 در سامانه یگروه اول و اشخاص حقوق یات یاظهارنامه مال ارسال •
 گروه اول یقیحق نیو مشمول یاشخاص حقوق یبرا یارسال ترازنامه •
 دفاتر  ریتحر  نامهآیین  •
 ست؟ یروزنامه چ دفتر •
 ست؟یدفاتر منظور از دفتر کل چ  ریتحر  نامهآیین  در •
 ست؟ یچ یحسابدار  سند •
 ست؟ یارائه خدمات چ ایاز صورتحساب فروش کاال  منظور •
 هستند یگروه اول چه کسان مشاغل •
 دفاتر و اسناد و مدارک ینگهدار  هایروشمربوط به  مقررات •
 مراجعه کرد؟ دیپلمپ دفاتر به کدام سازمان با یبرا •
 ؟ شوندمیدفاتر رد  یچه مواقع در •
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 فصل سوم 
 ست؟ یمرور زمان چ مفهوم  یاتیدر نظام مال •
 ی قیاشخاص حق یاتیمال هایاظهارنامه  میزمان تسل مهلت •
 ی اتیمال هایپروندهبه  یدگیمهلت زمان رس •
 یاتیو مراحل استرداد مال نحوه •
 ست؟ یتهاتر چ مفهوم •
 اتیجهت استرداد مال نیازمورد مدارک •
 ست؟ یچ  یاتیحساب مال  مفاصا •
 ی اتیمفاصا حساب مال کاربرد •
 دارد؟  یچه اشکال ی اتیمفاصا حساب مال  •
 چه موقع است؟  اتیشدن مال یقطع زمان •
 است؟  یق.م.م به چه شکل 186موضوع ماده  یصدور گواه ندیفرآ •
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 فصل چهارم
 ی اتیمال هایمعافیت •
 هستند یاتیمال فیو انجام تکال اتیکه معاف از مال یموارد •
 ست یصفر چ نرخ •
 هستند؟ یاتیمال فیموظف به انجام تکال ای نرخ صفر آ اتیمال مشمولین •
 ست؟ ینرخ صفر چ تیاعمال معاف شرط •
 ی و معدن یدیتول واحدهای  هایمعافیت •
 ی و معدن یدیتول یواحدها تیاحراز و اعمال معاف یالزم برا طیشرا •
 اطالعات  یفناور  یدی تول واحدهای تیمعاف •
 ران یفعال در ا یخارج هایشرکت هامعافیت •
 هیاصالح دارمدت هایمعافیت از  منظور •
 در مناطق آزاد یاتیمال تیمعاف •
 ؟ شودمی یمشمول چه کسان یاتی و جرائم مال قاتیتشو •
 به چه معناست؟  یاتیمال یبخشودگ •
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 فصل پنجم 
 ست؟ یبر حقوق و دستمزد چ اتیمال •
 قرارداد کار به چه صورت است؟ یاجزا •
 و مزد یحق السع حی تشر  •
 و انواع آن مزد •
 ست؟ ی چ یاصلمزد  ای حقوق •
 ست؟ یثابت چ مزد •
 و گروه هیمزد پا حی تشر  •
 ست؟ یچ ایمزا انواع •
 کارگران به چه صورت است؟ یکار  ساعت •
 قانون کار در خصوص انواع کار  53ماده  حی تشر  •
 کاری اضافه قانون کار در خصوص  59ماده  حی تشر  •
 کاریشب قانون کار در خصوص  58ماده  حی تشر  •
 کاری نوبت قانون کار در خصوص  56ماده  حی تشر  •
 مأموریت قانون کار در خصوص  46ماده  حیتشر   •
 ست؟ یچ هامأموریت  انواع •
 ی انواع مرخص حی تشر  •
 ست؟ یخدمت چ انیپا سنوات •
 ست؟ یاوالد چ حق •
 ست؟ یحق جذب چ  •
 هستند مهی که معاف از ب یموارد •
 بر درآمد حقوق اتیلمشمول ما اشخاص •
 ست؟ یحقوق چ اتیمشمول مال درآمد •
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 درآمد حقوق یات یمال تیمعاف محاسبه •
 ؟باشدمیحقوق  بر درآمد تایمال تیمشمول معاف درآمدهایی چه •
 ست؟ یاز حقوق معلوالن چ تی حما قانون •
 ست؟ یحقوق چ بر درآمد اتیمال نندگانکپرداخت  فیتکال •
 حقوق و دستمزد اتیمال ستی ارسال ل هایراه انواع •
 ؟شودمیچگونه انجام  یاضافه پرداخت استرداد •
  کنندگاننقضمشمول  یحقوق چه جرائم بر درآمد اتیصورت عدم پرداخت مال در •

 ؟شودمی
 حقوق و دستمزد در سامانه ستیارسال ل نحوه •
 ینقد ریبه غ ینقد میتقو محاسبه •
 حقوق دستمزد ستیل ارسال ی برا SALARY سامانه •
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 فصل ششم
 ست؟ یچ افزودهارزش بر  اتیمال •
 افزودهرزش ابر  اتیمال اتیو کل میمفاه حیتشر   •
 ست؟ یچ خریدوفروشاز کلمه  گذارقانونعدم استفاده  لیدل •
 ست؟یچ افزودهارزش بر  اتیاز واردات و صادرات در قانون مال منظور •
 ست؟ یچ خریدوفروشو عوارض  اتی منظور از مال افزودهارزشبر  اتیقانون مال در •
 ؟شوندمیاطالق  یبه چه کسان مؤدی افزودهارزشبر  اتیقانون مال در •
 وجود دارد؟ ی اتیمال تیمعاف افزودهارزش بر  اتیدر مال ایآ •
 است؟ یچه زمان افزودهارزش بر  اتیتعلق مال خی تار  •
 افزودهارزش بر  اتینرخ و محاسبه مال ،مأخذ •
 افزوده ارزش بر  اتیدر قانون مال ییاعطا  فاتیتخف انواع •
 ست؟یچ افزودهارزش بر  اتیدر مال یاز حقوق ورود منظور •
 ؟ باشدمیقابل استرداد  افزودهارزش بر  اتیمال  یاضافه پرداخت ایآ  •
 افزودهارزش بر  اتیمال هایمعافیت •
 ؟شودمی افزودهارزش بر  اتیمال هایمعافیتمشمول  یینوع کاالها چه •
 افزودهارزش  هایمعافیت •
بر  اتیکاال مشمول مال کهدرصورتی  افزودهارزش  اتیمال افتیاز در  یناش مهیجر  •

 ؟باشدمینباشد چقدر  افزودهارزش 
 بخش خدمات  افزودهارزش  اتیمال تیمعاف •
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 فصل هفتم 
 یانواع ابالغ در دادرس یمعرف •
 اتیانواع ابالغ در مال یمعرف •
 ی اتیمال یدادرس نییقانون آ حی تشر  •
 ی اتیانواع اختالفات مال یمعرف •
 ست؟ یچ یاتیمرجع حل اختالف مال نیاول •
 ؟باشدمی یمتشکل از چه کس یبدو یاتیحل اختالف مال هیئت نیاول •
 یحل اختالف بدو هیئتارجاع پرونده به  طیشرا •
 حل اختالف  هایهیئتدر  یاتیمال یانواع قرارها یمعرف •
 یاتیمال ی دادرس ندیفرا حی تشر  •
 تجدیدنظر  یاتیمال  اختالفحل  هیئت •
 ؟ شودمیارجاع داده  تجدیدنظرحل اختالف  هیئتبه  یاتیچه صورت پرونده مال در •
 ی اتیمال یعال یشورا •
 عرضهم هیئت •
 مکرر  251موضوع  نفریسه هیئت •
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 فصل هشتم 
 یاتیمال یدر دادرس یسینو حهینقش ال •
 ست؟ یچ یاتیاوراق مال ری با سا حهیال تفاوت •
 با دادخواست حهیال تفاوت •
 با اعالم  حهیال تفاوت •
 هاگزارش با  حهیال تفاوت •
 یسینو حهیال تیاهم لیدال •
 ست؟ یچ یاتیانواع اختالفات مال  •
 ی اتیمال حهی ال ریمهم در تحر  نکات •
 م یانجام ده د یبا یچه نکات دیشو قلمبهدستاز آنکه  شیپ •
 ست؟ یچ یسینو حهیال •
 شود تی رعا دیبا یسی نو حهیکه در ال ینکات •
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 ل نهمفص
 دارد یچه عواقب  یاتیدر صورت عدم ارائه اظهارنامه مال •
 هستند؟ اتیمشمول پرداخت مال ینترنتیا وکارهایکسب صاحبان  ایآ •
 خوانکارتدستگاه  اتیمال •
 ست؟ یچ افزودهارزش  اتیبا مال میمستق اتیمال تفاوت •
 ؟ آیدمیبه وجود  مؤدیان یبرا یچه مشکالت  یاتیصورت عدم ارائه اظهارنامه مال در •
 دارد؟ یدسترس مؤدیان یو تراکنش مال هاحساب  تمامیبه ییاداره دارا ایآ •
 ؟شوندمی اتی، مشمول پرداخت مالخوانکارتدارندگان دستگاه  یتمام ایآ •
 ند؟یخود اعتراض نما هایمالیاتنسبت به  توانندمی  مؤدیان ایآ •
  اتیملزم به پرداخت مال یشغل تیفعال ی برا وکارکسب فاقد ملک و جواز  مؤدیان ایآ •

 ر؟ یخ ایهستند 
 


